Poh°eb Mons. Jana Macha£e
Praha  katedrála, 14. 5. 2009
Milý ot£e kardinále,
milí zarmoucení p°íbuzní,
milí p°ítomní, p°átelé, brat°i a sestry ve ví°e v Krista,
otec Jan Macha£ jednak m¥l rád svoje farníky, jednak byl na n¥ p°ísný.
To první je evidentní, to dokazujeme my v²ichni tím, ºe tady jsme. To druhé
bych rád trochu rozvedl. Pater Macha£ byl p°ísný hlavn¥ na ministranty,
kostelníky, varhaníky a bohoslovce  to jsem zaºil sám  a nejen na n¥, jak
vím z vypráv¥ní jiných. Ale také vím, ºe m¥l vºdycky laskavou tvá° pro d¥ti,
pro nemocné a pro hledající, kte°í zabloudili na jeho faru nebo p°i²li, protoºe
jinde nepochodili. Cht¥l bych jeho jménem poprosit v²echny ty, kte°í snad
t¥ºce nesli n¥které jeho gesto, slovo £i tón, kterým bylo proneseno, aby mu
odpustili.
P°ísnost patera Macha£e byla p°ísnost otcovská. Jeho model církve se dá
popsat snadno: církev je rodina a rodina je církev, kn¥z je otec a otec je v rodin¥ druhým kn¥zem. P°icházel do kostela první a odcházel poslední  byl
p°ítomen, vítal lidi a zas je vyprovázel. Dokázal ºít kn¥ºství p°irozen¥, srozumiteln¥ a p°itaºliv¥ a tím si vyslouºil pov¥st vychovatele kn¥ºského dorostu.
My, jeho odchovanci, nejsme ov²em podle jedné ²ablony. Kn¥ºství je cesta
i hledání a pater Macha£, jak jsem °ekl, byl k hledajícím laskavý a velkorysý, protoºe tu²il, kde kon£í p°ísnost a za£íná tajemství. Mám-li vystihnout
osobnost nám v²em milého otce Macha£e, zvolil bych práv¥ toto neobvyklé
pojmenování: muº tajemství. Snad t¥ºká doba pronásledování, které zaºil na
vlastní k·ºi, snad skromnost vala²ské povahy p°isp¥ly k tomu, ºe rad¥ji ml£el
neº mluvil, n¥kdy k nelibosti svých spolupracovník·.
Kn¥ºství je tajemství Boºí lásky v £lov¥ku. Boºí stan mezi lidmi, to´ kn¥ºské srdce, znamení Kristovy p°ítomnosti. Jan Macha£ byl kn¥z, který odkrýval hlubinu Boºího tajemství práv¥ svou pr·raznou p°ímostí i pr·zra£nou
prostotou. Tímto posláním naplnil beze zbytku svých bezmála p¥tadevadesát ºivotních let. Nyní stojíme kolem n¥ho kaºdý se svým srdcem, zarmouceným i p°es út¥chu víry, ale také vd¥£ným za p°íklad jeho ºivota. Nabídn¥me
na²e srdce, dost moºná okoralá, zklamaná £i hledající, ke sluºb¥, která se netýká jen nás fará°·, ale nás v²ech k°es´anek a k°es´an·: s bázní odkrývejme
tajemství Boºí lásky v £lov¥ku.
Toto m¥ nau£il kn¥z Krist·v, Jan Macha£, £lov¥k, který m¥ miloval.
Oproti p°ednesenému projevu se jedná o nezkrácenou a dodate£n¥ mírn¥
upravenou verzi.

